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É com grande honra que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
(TJMSP) reafirma seu apoio contínuo ao Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (ONU), ratificando o compromisso público assinado em 2018 de implantar
e difundir os dez princípios condutores do Pacto Global, relacionados a Direitos
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção, bem como de
realizar ações que concretizem os dezessete Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

O TJMSP elabora seus planos de governança e gestão alinhados a tais princípios e
objetivos, tendo em conta o conceito ampliado de sustentabilidade, em suas
vertentes ambiental, social, econômica, jurídico-política, cultural e ética. Dessa
forma, ao prosseguir aperfeiçoando o serviço público de prestação jurisdicional
que oferece, o Tribunal também visa a minimizar o impacto de suas atividades
judiciais e administrativas no meio ambiente e a promover princípios humanitários
universalmente aceitos.

Esforço individual e espírito de colaboração são essenciais para avanços e
conquistas permanentes. Oportuno, pois, destacar o empenho de todos os
valorosos magistrados, servidores e colaboradores, grandes responsáveis pelo rol
de projetos encampados (e adiante descritos em quatro eixos), pelos resultados
obtidos e impactos gerados.

Nesta Comunicação de Engajamento são descritas as ações realizadas pelo TJMSP
durante os anos de 2021 e 2022 para apoiar continuamente o Pacto Global e seus
princípios. Também nos comprometemos a compartilhar essas informações com
as partes interessadas, utilizando nossos principais canais de comunicação.

O TJMSP, um dos precursores entre os tribunais brasileiros a subscrever o Pacto,
reconhece na valorosa iniciativa da ONU grandes possibilidades para que, a partir
dela, seja estabelecido um novo ciclo de desenvolvimento humano, mais
próspero, racional e justo para a presente e para as futuras gerações. A
humanidade pede e o planeta exige que envidemos o melhor de nossos esforços
para que todos possamos viver com mais segurança, paz, justiça e equidade.

Cordialmente, 

ORLANDO EDUARDO GERALDI
Presidente do TJMSP

MENSAGEM DO PRESIDENTE
À ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS
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A Justiça Militar foi criada no Brasil em 1º de abril de 1808, com a instituição do

Conselho Supremo Militar e de Justiça por meio de Alvará, com força de Lei, do

Príncipe Regente de Portugal, D. João. Bicentenária, é a justiça mais antiga do

País! No Estado de São Paulo, a Justiça Militar foi criada embrionariamente junto à

Força Pública em 1896. A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a tratar de

juízes e tribunais militares como órgãos do Poder Judiciário. Tal condição, de

integrantes do Poder Judiciário, está expressa na atual Carta Magna, de 1988. 

Por meio da Lei Estadual nº 2.856, de 8 de janeiro de 1937, foi criado o Tribunal de

Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), tendo sido oficialmente instalado

aos 25 de fevereiro de 1937.

Pautando-se por valores como acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência,

ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade,

responsabilização e transparência, o TJMSP trabalha para realizar justiça no

âmbito de sua competência de maneira efetiva e ágil para assegurar os direitos do

cidadão.

Quanto à organização da Justiça Militar do Estado de São Paulo (JMESP), a 1ª

Instância conta atualmente com seis Auditorias Militares (que correspondem às

Varas na Justiça Comum), subordinadas à Corregedoria Geral, das quais três

possuem competência criminal e duas possuem competência cível, além da

Auditoria de Distribuição de 1ª Instância, dos Serviços da Correição Permanente e

das Execuções Criminais. Já a 2ª Instância é integrada por quatro juízes militares

(coronéis da ativa da Polícia Militar) e três juízes civis (um juiz da carreira da

magistratura militar, um do quinto constitucional egresso da carreira do Ministério

Público e um do quinto constitucional egresso da carreira da Advocacia). Ambas

as instâncias estão concentradas em um único prédio de três andares localizado

na cidade de São Paulo. 

A JMESP tem competência para processar e julgar os militares do Estado de São

Paulo (integrantes da Polícia Militar, incluindo os Bombeiros) nos crimes militares

definidos em lei (ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil) e as

ações judiciais contra atos disciplinares militares, bem como decidir sobre a perda

do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar do

Estado 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
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Estado de São Paulo (PMESP). De forma diversa da Justiça Militar da União, a

Justiça Militar dos Estados não julga civis em nenhuma hipótese.

A 1ª Instância da JMESP conta com sete juízes de direito do juízo militar, sendo

seis titulares e uma substituta, todos aprovados em concurso público de provas e

títulos realizados pelo Tribunal. Esses juízes processam e julgam, singularmente,

os crimes militares cometidos contra civis (com exceção dos dolosos contra a

vida), e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Peculiaridade da

Justiça Castrense, na 1ª Instância também são realizados julgamentos colegiados,

com composição mista, isto é, com participação do juiz togado (civil) e de juízes

militares. Os Conselhos de Justiça (Permanentes ou Especiais), presididos pelo

juiz de direito do juízo militar, processam e julgam os demais crimes militares,

cujas vítimas não sejam civis. Na 2ª Instância, os sete juízes, para julgar, ora se

dividem em duas câmaras (sempre com composição mista, isto é, militares e civis),

ora se reúnem no pleno (que, além das jurisdicionais, também exerce atribuições

administrativas).

A PMESP conta, em 2023, com mais de 145 mil policiais militares entre ativos e

inativos. É o maior contingente policial militar do Brasil e também uma das

maiores instituições militares da América Latina. É esse contingente, responsável

pelo policiamento ostensivo, pela preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio e pelas atividades de defesa civil, no

estado mais pujante da federação, que forma o grupo de jurisdicionados da

JMESP.

Desde o seu surgimento, a Justiça Militar está direta e essencialmente ligada à

existência das Instituições Militares. A instituição de uma Justiça especial para os

militares regularmente organizados foi reconhecida em todos os tempos e por

todos os Estados como legítima. A vida profissional dos militares é construída

com base na hierarquia e na disciplina. Isso se justifica na medida em que são a

sociedade armada, ao contrário da sociedade civil. Eles são cidadãos, têm os seus

direitos e garantias, mas existem especificidades que os diferenciam dos demais.

Se por um lado possuem direitos e prerrogativas especiais – como serem julgados

por uma Justiça Especializada –, por outro possuem obrigações especiais, como

por exemplo, o sacrifício da própria vida no cumprimento da missão.

É importante não tratar todos da mesma forma. Desiguais exigem tratamentos

diferentes, na exata medida de suas desigualdades. Desde muito cedo os paulistas

reconheceram a importância de contar com forças de segurança pública que se

pautassem pela responsabilidade social, pela ética e pelo profissionalismo. No

cumprimento
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de sua missão constitucional, a JMESP inspira as forças militares do Estado a

cultivar padrões de disciplina, credibilidade e eficiência condizentes com a

relevância de suas funções em defesa da coletividade. Saber que eventuais

desvios de conduta serão apurados e exemplarmente punidos forja a disciplina da

tropa e afasta a sensação de impunidade. Isso contribui para a melhoria da

qualidade dos serviços de segurança pública prestados pelos policiais e

bombeiros militares em prol da sociedade paulista. 

Ao propiciar uma resposta efetiva para a sociedade diante dos processos

criminais e administrativos que atingem militares no cumprimento de suas

missões, aplicando a legislação disciplinar e penal militar aos militares estaduais, a

JMESP reafirma seu compromisso com a promoção da justiça, da ordem pública e

da paz social, fundamentais à cidadania e ao Estado Democrático de Direito.

Acaba, pois, por contribuir para que a PMESP – cujo ponto de honra está em ser

uma instituição estável, eficaz e organizada – possa bem desempenhar a sua

relevante missão institucional no plano da ordem e segurança públicas,

impulsionando o aperfeiçoamento da tropa em nosso Estado.

O TJMSP possui estratégia para o sexênio 2021-2026, estabelecida com a

participação de magistrados, servidores, jurisdicionados e toda a sociedade e em

consonância com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, prevista na Resolução

nº 325/2020, do Conselho Nacional de Justiça. O seu Planejamento Estratégico,

aprovado por meio da Resolução nº 70, de 16 de dezembro de 2020, contempla

objetivos como alcançar, em 2023: a) 90% no índice de casos novos eletrônicos

(indicador ligado à ampliação do acesso à prestação jurisdicional pelo cidadão); b)

87% no índice de desempenho no Ranking da Transparência do Poder Judiciário

(ligado à ampliação do acesso à informação para a sociedade e à divulgação das

atividades jurisdicionais); c) 100% no índice de execução do Programa de

Integridade (voltado para aumentar a eficácia na detecção e prevenção de

fraudes, corrupção, irregularidades e desvios éticos de conduta); d) 66% no índice

de desenvolvimento sustentável (destinado à ampliação das práticas de gestão

baseadas no conceito moderno de sustentabilidade); e) 50% no índice de

ampliação de contratações compartilhadas (relativo à ampliação do número de

compras compartilhadas e sustentáveis, otimizando as contratações e reduzindo

custo); além de outros índices relacionados à redução do absenteísmo,

participação em ações de qualidade de vida, execução do plano anual de

capacitação etc.

As metas nacionais e específicas que o TJMSP se compromete a cumprir (como a

de identificar e julgar, até 31/12/2023, pelo menos 90% dos processos distribuídos

até 
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até 31/12/2021 nas Auditorias, e 95% dos processos distribuídos até 31/12/2022 no

2º grau), inclusive a sua correlação com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da Agenda 2030 da ONU, estão no site institucional

(www.tjmsp.jus.br). A medição do desempenho é realizada pela aferição periódica

dos indicadores estratégicos e é consolidada no Painel de Resultados (também

disponível no site), que serve de subsídio para as Reuniões de Análise Estratégica.

Dessa forma, o TJMSP labora continuamente para se tornar uma instituição cada

vez mais eficaz, responsável e transparente em todos os níveis, com tomada de

decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa, fortalecendo suas

estruturas e construindo capacidades ao aplicar boas práticas de governança e

gestão.
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DIREITOS HUMANOS
1. RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos
internacionalmente em nossa área de influência;
2. ASSEGURAR a não participação em violações dos
direitos humanos;

TRABALHO
3. APOIAR a liberdade de associação e reconhecer o
direito à negociação coletiva;
4. ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou
compulsório;
5. ERRADICAR todas as formas de trabalho infantil de
nossa cadeia produtiva;
6. ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de
discriminação no emprego;

MEIO AMBIENTE
7. ASSUMIR práticas que adotem uma abordagem
preventiva, responsável e proativa para os desafios
ambientais;
8. DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e
disseminar a responsabilidade socioambiental;
9. INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias ambientalmente responsáveis;

ANTICORRUPÇÃO
10. COMBATER a corrupção em todas as suas formas,
incluindo a extorsão e o suborno.

OS DEZ PRINCÍPIOS
DO PACTO GLOBAL
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OBJETIVOS DE  DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável abrange o desenvolvimento

econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a

sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz e

segurança. É um Plano de Ação universal, integrado e composto de quatro partes

principais: declaração, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

acompanhamento e avaliação da Agenda 2030 e implementação.

Ao subscrever o Pacto Global, o TJMSP se compromete a trabalhar em direção

aos ODS.
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OBJETIVOS DE  DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas

as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a

segurança alimentar e melhoria da nutrição

e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e

promover o bem-estar para todos, em

todas as idades.

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva

e equitativa de qualidade, e promover

oportunidades de aprendizagem ao longo

da vida para todos.

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero

e empoderar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e a

gestão sustentável da água e saneamento

para todos.

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, 

 sustentável, moderno e a preço acessível à

energia para todos.

Objetivo 8. Promover o crescimento

econômico sustentado, inclusivo e

sustentável, o emprego pleno e produtivo e

o trabalho decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestruturas

resilientes, promover a industrialização

inclusiva e sustentável e fomentar a

inovação.

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro

dos países e entre eles.

Objetivo 11. Tornar as cidades e os

assentamentos humanos inclusivos,

seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12. Assegurar padrões de

produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para

combater a mudança do clima e seus

impactos.

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável

dos oceanos, dos mares e dos recursos

marinhos para o desenvolvimento

sustentável.

Objetivo 15. Proteger, recuperar e

promover o uso sustentável dos

ecossistemas terrestres, gerir de forma

sustentável as florestas, combater a

desertificação, deter e reverter a

degradação da terra e deter a perda de

biodiversidade.

Objetivo 16. Promover sociedades

pacíficas e inclusivas para o

desenvolvimento sustentável, proporcio-

nar o acesso à justiça para todos  e

construir instituições eficazes, respon-

sáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 17. Fortalecer os meios de

implementação e revitalizar a parceria

global para o desenvolvimento sustentável.
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A seguir estão descritas as ações realizadas pelo TJMSP durante os anos de 2021 e

2022 para apoiar continuamente o Pacto Global e seus princípios. As ações estão

agrupadas conforme os quatro grandes eixos do Pacto Global (Direitos Humanos,

Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção) e estão relacionadas a um ou

mais ODS e princípio do Pacto. 

Há a descrição sintetizada da ação e seu escopo e, quando apurada, a mensuração

(qualitativa e/ou quantitativa) dos resultados obtidos e a indicação do impacto

gerado.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO
TJMSP
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EIXO DOS 
DIREITOS
HUMANOS
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Descrição: O Pacto Nacional do Poder Judiciário pelos Direitos Humanos é uma

iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promovida pela sua Unidade de

Monitoramento e Fiscalização das decisões e deliberações da Corte

Interamericana de Direitos Humanos (UMF/CNJ). Foi instituído por meio da

Recomendação CNJ nº 123, de 7 de janeiro de 2023, e a subscrição do TJMSP se

deu em março de 2023. Entre as ações do Pacto se destacam o fomento a

programas de capacitação em Direitos Humanos e controle de convencionalidade

em todas as esferas federativas; a publicação e divulgação dos “Cadernos de

Jurisprudência do STF: Concretizando Direitos Humanos”; a realização de um

seminário internacional sobre “Direitos Humanos e Diálogos Jurisdicionais:

Controle de Convencionalidade”; a realização de Concursos Nacionais de

Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos; e a meta de inclusão da

disciplina de Direitos Humanos nos editais dos concursos públicos para ingresso

na carreira da magistratura em todas as esferas do Poder Judiciário Nacional.

Escopo: O Pacto tem por objetivo central o fortalecimento da cultura de Direitos

Humanos no Poder Judiciário por meio do estabelecimento de cooperação

técnica e operacional para adoção de medidas voltadas para a concretização dos

Direitos Humanos no âmbito do Poder Judiciário, o fortalecimento do controle de

convencionalidade e respeito às decisões proferidas pela Corte Interamericana de

Direitos Humanos. 

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.

ADESÃO DO TJMSP AO PACTO
NACIONAL DO JUDICIÁRIO PELOS
DIREITOS HUMANOS
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Descrição: Após implantação na seara cível e na seara criminal para algumas

classes processuais (habeas corpus e mandado de segurança), o Processo Judicial

Eletrônico (PJe) passou a ser utilizado, a partir de 2021, na seara criminal para

todas as classes processuais previstas nas Tabelas Processuais Unificadas do

Poder Judiciário. Assim, todos os feitos desta Especializada (cíveis, criminais ou

de natureza especial) passaram a tramitar pela via eletrônica. Esforços

interinstitucionais estão sendo envidados para que também os que os inquéritos

policiais militares tramitem exclusivamente de maneira eletrônica. A tramitação

eletrônica facilita o acesso aos autos por advogados, partes e eventuais

interessados, que podem acessar documentos na íntegra, a qualquer tempo e em

qualquer lugar. Além disso, tanto membros do Ministério Público, como da

Defensoria Pública e da advocacia pública ou privada podem peticionar de

maneira simples e eficaz, sem necessidade de deslocamentos e sem o risco de

extravio da petição. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por sua

vez, é uma ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de

execução penal em todo o país. Assim como o PJe, o SEEU permite um trâmite

processual mais eficiente, além de proporcionar a gestão confiável dos dados da

população carcerária.

Escopo: A utilização de sistemas de processamento eletrônico de feitos judiciais

(como o PJe e o SEEU) ampliam o acesso à Justiça na medida em que permitem a

prática de atos processuais e o acompanhamento dos processos de modo prático,

simples e rápido, agregando uniformidade aos sistemas adotados perante todo o

Poder Judiciário, atentando-se para importantes requisitos de segurança e de

interoperabilidade, com contenção de gastos, de modo que a prestação

jurisdicional esteja focada na sua finalidade única, qual seja, a pacificação social.

Outrossim, reduz o consumo de papel e outros recursos naturais, como o de

combustíveis fósseis, haja vista a não necessidade de deslocamento até a sede

das auditorias, varas ou tribunais para a prática dos atos. 

EXPANSÃO DO PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO (PJE) E
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA
ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO
UNIFICADO (SEEU) 
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Princípios:
8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.

9. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente

responsáveis.

Descrição: Em 29 de agosto de 2022, o TJMSP passou a integrar a Plataforma

Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br). A integração trouxe mais agilidade

aos usuários do PJe ao permitir que magistradas, magistrados e assistentes

acessem os sistemas que utilizam no seu dia a dia, como SEEU, Consulta

Processual Unificada ou PJe Mídias, por exemplo, sem necessidade de realizar

nova autenticação em outro ambiente. Para os escreventes, não houve alteração

nas rotinas de trabalho. A Plataforma Digital funciona em nuvem, congregando os

conceitos de unicidade, colaboração e plataforma. A partir de um login único, os

usuários têm acesso aos sistemas de processos judiciais, podendo consumir

serviços e módulos (APIs) que auxiliam o trabalho de juízes, juízas, servidores e

servidoras na tramitação processual.

Escopo: A PDPJ-Br tem como principal escopo incentivar o desenvolvimento

colaborativo entre os tribunais, consolidando a política para a gestão e expansão

do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O principal objetivo é modernizar a

plataforma do PJe e transformá-la em um sistema multisserviço que permita aos

tribunais fazer adequações conforme suas necessidades e que garanta, ao mesmo

tempo, a unificação do trâmite processual no país, resolvendo o problema prático

da existência de múltiplos sistemas de processos eletrônicos judiciais, sem uma

adequada interoperabilidade.

INTEGRAÇÃO À PLATAFORMA
DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO
BRASILEIRO (PDPJ-BR) 
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Descrição: Após ser adotado em caráter experimental na seara cível em primeira

instância, o “Juízo 100% Digital”, em razão dos bons resultados observados, foi

estabelecido para todas as unidades jurisdicionais de primeiro e segundo grau do

TJMSP. Criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a modalidade permite

que o cidadão use a tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer

fisicamente às unidades do Judiciário, uma vez que todos os atos processuais

passam a ser praticados por meio eletrônico e remoto, via internet. 

Escopo: Ampliar o acesso à Justiça na medida em que imprime maior celeridade

na tramitação processual. Promover redução no consumo de recursos naturais,

como papel e tinta, além de reduzir o fluxo de veículos, eis que as partes não

precisam se deslocar para realizar a prática de atos processuais. 

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

INSTITUIÇÃO E EXPANSÃO DO
“JUÍZO 100% DIGITAL”
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Descrição: Durante a pandemia causada pelo Coronavírus, diante da necessidade

de manutenção da prestação jurisdicional e de atendimento ao público, o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução CNJ nº 372/2021,

criou a plataforma “Balcão Virtual”. Essa ferramenta utiliza uma plataforma de

videoconferência que permite o imediato contato com o setor de atendimento de

cada unidade judiciária, economizando tempo, recursos naturais e facilitando o

acesso do jurisdicionado ao atendimento. O TJMSP, por meio do Provimento nº

95/2021–AssPres, instituiu o atendimento por videoconferência e disponibilizou

no seu portal o link de acesso para que o usuário possa utilizar o serviço durante o

horário de expediente forense. 

Escopo: A ferramenta visa a desburocratizar e tornar mais ágil o atendimento do

TJMSP aos cidadãos, permitindo o acesso remoto e imediato dos usuários aos

serviços prestados pelo TJMSP, sem a necessidade de deslocamentos até a sede

do Tribunal. 

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

INSTITUIÇÃO DO “BALCÃO
VIRTUAL”
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Descrição: O TJMSP, em março de 2023, renovou o Acordo de Cooperação

Técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para uso do Sistema

Eletrônico de Informações (SEI). O SEI, desenvolvido pela equipe técnica do TRF4

e gratuita e gentilmente cedido para órgãos do poder público, das três esferas da

federação (União, Estados e Municípios) e, também, dos três poderes da

República (Executivo, Legislativo e Judiciário), é adotado no TJMSP desde 2013

(Resolução nº 20/2013-GabPres). A modernização proporcionada desde então no

trâmite dos procedimentos administrativos ganhou novo impulso com a

disponibilização de novas funcionalidades contempladas na versão 4.0 do SEI.

Escopo: A utilização do SEI como sistema de processamento eletrônico de

processos administrativos e de gestão de documentos amplia a eficiência

administrativa aumentando a celeridade e economicidade dos trâmites da

documentação relacionada à área de recursos humanos, aos procedimentos

licitatórios e demais procedimentos administrativos, sem descuidar da segurança

dos dados, da autenticidade dos documentos, da integridade das informações, da

sustentabilidade e da transparência.

Princípios:
8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.

9. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente

responsáveis.

RENOVAÇÃO DA CESSÃO DO
DIREITO DE USO DO SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)
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Descrição: A Rede de Inovação do Poder Judiciário Brasileiro (RenovaJud),

instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visa a impulsionar a gestão da

inovação no âmbito do Poder Judiciário, tornando-a um processo contínuo para

alcançar alto impacto nos resultados dos órgãos componentes da estrutura do

Judiciário. A edição da Política de Gestão da Inovação e a criação do Laboratório

de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) foram

formalizados no âmbito da JMESP por meio da Resolução nº 75/2021–AssPres, em

30 de agosto de 2021. Em conjunto, os responsáveis pela Diretoria de Recursos

Humanos do TJMSP, pela Coordenação da Escola Judiciária Militar do Estado de

São Paulo (EJMSP) e pela Chefia da Seção Socioambiental e de Acessibilidade, sob

a presidência do Diretor da EJMSP, formam o Comitê Gestor da Inovação no

âmbito do TJMSP. Com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento

científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, o TJMSP

celebrou Termo de Cooperação para o compartilhamento do Laboratório de

Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) do

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Escopo: O LIODS visa a institucionalizar o uso da inovação e da inteligência,

promovendo o desenvolvimento de alianças estratégicas e projetos de

cooperação, considerando o envolvimento de especialistas de todos os setores

com o objetivo de trabalhar a Agenda 2030 no âmbito do Poder Judiciário,

contribuindo, assim, com o Plano Estratégico do TJMSP e com a melhoria da

prestação do serviço jurisdicional.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.

INSTITUIÇÃO DO LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO TJMSP E
FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM
O TRF DA 3ª REGIÃO
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Descrição: O Plano Estratégico para o sexênio 2021-2026, alinhado às políticas e

diretrizes estratégicas nacionais instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça

(CNJ) e aos macrodesafios do Poder Judiciário, incorporou os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Assim, o Plano

contempla os macrodesafios "aperfeiçoamento da gestão da justiça militar",

"enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa" e "aperfeiçoamento

da gestão administrativa e da governança institucional", com seus respectivos

indicadores e metas. Tais aspectos guardam íntima relação com os seguintes

objetivos específicos: 16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e

internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos; 16.4 Até 2030,

reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a

recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de

crime organizado; 16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em

todas as suas formas; 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e

transparentes em todos os níveis. O Plano também contempla objetivos, metas e

indicadores voltados ao macrodesafio “agilidade e produtividade na prestação

jurisdicional”, tendo sido executadas as iniciativas de "aprimoramento e

ampliação do processo judicial eletrônico", "aperfeiçoamento das normas da

corregedoria para adequação do processo judicial eletrônico", "fortalecimento

das relações com órgãos públicos parceiros", " programa de acompanhamento

das metas nacionais" e "regulamentação da política de trabalho à distância". 

Escopo: A revisão do Plano Estratégico do TJMSP 2021-2026 teve como um dos

objetivos fazer a correlação das metas nacionais e específicas do segmento justiça

militar estadual com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da

Agenda 2030 da ONU. As mudanças implementadas permitiram que o TJMSP

trabalhasse também em prol dos ODS, principalmente no que tange ao acesso à

Justiça.

REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
PARA O SEXÊNIO 2021-2026
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Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

Descrição: O TJMSP promoveu uma consulta aberta à sociedade com o objetivo

de garantir a gestão participativa e democrática na construção das metas do

Poder Judiciário aplicáveis ao segmento Justiça Militar Estadual. Aqueles que

participaram da consulta pública puderam opinar sobre seis metas nacionais do

Poder Judiciário e duas metas específicas da Justiça Militar Estadual, avaliando se

tais metas contribuem para o cumprimento da missão do Órgão, que é realizar

justiça no âmbito de sua competência. A consulta também verificou se as metas

estão relacionadas aos valores do TJMSP: acessibilidade, agilidade, credibilidade,

eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica,

responsabilização, sustentabilidade e transparência. Dentre as metas que foram 

 avaliadas estavam as que visam a garantir produtividade e celeridade no TJMSP,

estabelecendo prazo para o julgamento de processos, tanto no primeiro como no

segundo grau de jurisdição. A consulta coletou, ainda, a opinião da sociedade

sobre a eficácia de ações de inovação e sua contribuição para o cumprimento da

missão 

REALIZAÇÃO DE CONSULTA
PÚBLICA VISANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DAS METAS
DO PODER JUDICIÁRIO APLICÁVEIS
AO SEGMENTO JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL
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da missão do Órgão, bem como sobre as ações do Programa Justiça 4.0, que

busca impulsionar a transformação digital no Poder Judiciário para garantir

serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis. O Tribunal verificou se, na opinião do

público, o julgamento ágil de ações penais relacionadas a crimes contra a

administração pública contribui para reduzir a corrupção e o suborno.

Escopo: Os dados obtidos na consulta pública serviram de base para que o TJMSP

fundamentasse suas sugestões para a composição das metas nacionais do Poder

Judiciário, que foram traçadas no 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário,

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no final de 2022. Assim, além de

fornecer subsídios para a implementação de suas políticas públicas, a consulta

fomentou a gestão democrática da coisa pública.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

Descrição: A Ouvidoria é um dos mais importantes instrumentos de cidadania nas

organizações públicas e também no TJMSP. Após implantar um canal de

comunicação nacional gratuito, por meio do número 0800, completando assim

uma ampla gama de meios de acesso, em que é possível efetuar denúncias,

reclamações ou sugestões sem custo para os usuários, implantou também um

sistema informatizado de controle de demandas, permitindo uma maior

transparência 

CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
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transparência e um controle ainda mais apurado sobre as demandas que aportam

na Ouvidoria, o qual inclui prazo para resposta.

Escopo: A criação da Ouvidoria favorece a excelência na prestação de serviços e

difunde as melhores práticas de relacionamentos entre o TJMSP e o

jurisdicionado. Também é possível afirmar que a instituição da Ouvidoria tem

como propósito mediar conflitos entre o cidadão e a instituição, fundamentando a

sua atividade nos princípios da ética, eficiência, sigilo, boa-fé, isenção,

contraditório e transparência nas relações entre o Estado e a sociedade.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.

REORGANIZAÇÃO DO CARTÓRIO
CRIMINAL
Descrição: O TJMSP iniciou, em 2022, a reorganização das estruturas judiciais

criminais de 1ª instância visando à definição de um fluxo de trabalho, à

delimitação objetiva das atribuições de equipes e respectivos gestores, à

padronização e à automação, com vistas à racionalização e ao incremento do grau

de efetividade da gestão dos processos de trabalho e da informação. As

mudanças resultam de abrangente estudo realizado por grupo de trabalho

instituído em setembro de 2022, o qual realizou avaliação do ambiente do Cartório

Criminal, considerando recursos humanos, materiais, tecnológicos e

orçamentários, com coleta de dados e informações, analisou os achados e

apresentou 56 propostas divididas em 12 categorias, todas com vistas a eliminar

os pontos fracos, manter os pontos fortes, mitigar riscos e aproveitar as

oportunidades de melhoria detectadas. A análise levou em conta, inclusive, o

cenário 
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cenário de transformação digital, que, além de favorecer a padronização de

documentos e a automação de rotinas, possibilita uma redução no tempo de

duração dos processos e um melhor aproveitamento dos recursos orçamentários,

criando oportunidade para se promover um melhor equilíbrio seja entre

segurança e celeridade no trâmite dos feitos, seja entre vida profissional e pessoal

dos servidores, dando-lhes chance de realizar trabalhos mais qualificados. Essa

ação atende à Resolução CNJ nº 194/2014, que instituiu a Política Nacional de

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, bem como o Plano Estratégico

do TJMSP para o período 2021 a 2026, especialmente em relação à

implementação do Macrodesafio de Agilidade e Produtividade na Prestação

Jurisdicional.

Escopo: Refinar a qualidade da prestação jurisdicional ofertada na primeira

instância criminal, bem aperfeiçoar o ambiente de trabalho da equipe responsável

pelo Cartório Criminal.

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

Descrição: O TJMSP promoveu, em outubro de 2022, a “Semana da Saúde”,

evento que reuniu servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e membros

da Assessoria Policial Militar em uma série de atividades para promover o bem-

estar 

PROMOÇÃO DE EVENTOS E
ENGAJAMENTO EM CAMPANHAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA
DOS CUIDADOS COM A SAÚDE
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estar e a qualidade de vida do público interno. Além de diversas palestras sobre

cuidados com a saúde, também foi disponibilizada para o público interno do

TJMSP uma aula de yoga no Sesc Consolação e realizada uma caminhada

ecológico-cultural na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). 

O TJMSP nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 desenvolveu

ações para apoiar as campanhas do “Setembro Amarelo” (prevenção ao suicídio),

do “Outubro Rosa” (prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama) e do

“Novembro Azul” (prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata). Além

da disponibilização de materiais e palestras, o Tribunal iluminou a fachada de seu

edifício sede, na capital paulista.

Escopo: Conscientizar os públicos interno e externo sobre a necessidade de

cuidar do corpo e mente, empregando na sua rotina hábitos saudáveis que

favoreçam o bem-estar. Além disso, ao divulgar informações relevantes sobre

doenças críticas, fortaleceu as recomendações do Ministério da Saúde para

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. 

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

Descrição: Os anos de 2020 e 2021 ficaram marcados pela pandemia da COVID-

19, momento em que as ações do TJMSP se voltaram para a adoção de práticas

que permitissem a colaboração com as políticas públicas destinadas à redução

dos riscos de contágio viral. Assim, foram regulamentadas e implementadas as

Audiências e Sessões por videoconferência, o programa de oitiva de pessoas a

distância e o projeto “Juízo 100% Digital”, que reduziram os deslocamentos de

partes

COMBATE À DISSEMINAÇÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19 
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partes, vítimas e testemunhas em processos, cooperando com o isolamento social

preconizado pelas autoridades públicas, sem prejuízos para a realização da

Justiça. Além disso, inúmeras outras ações foram adotadas, como a exigência do

uso de máscaras, exigência de comprovantes de vacinação, dentre outras.

Escopo: As medidas acima listadas tiveram como objetivo conter a transmissão do

coronavírus e preservar a saúde não só do público interno, como também do

público externo, que não precisou se deslocar até a sede do TJMSP. Para aqueles

que frequentaram as dependências do Tribunal no período foram garantidos

todos os protocolos sanitários impostos pelas autoridades.

Princípio:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

Descrição: O TJMSP realizou, aos 8 de março de 2022, evento alusivo ao Dia Internacional da

Mulher, com participação de Antônia Marina Aparecida de Paula Faleiros, Juíza de Direito do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e de Maria Elisa Terra Alves, Juíza de Direito Substituta

do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A palestrante, Antônia Marina, contou

sua história, narrando que trabalhou como empregada doméstica e, superando todas as

dificuldades, conseguiu ser aprovada no concurso de juiz de direito do TJBA.

Outro evento que merece destaque foi a etapa brasileira do X Seminário Internacional de

Direito Militar, promovido conjuntamente pela Associação Internacional das Justiças Militares

(AIJM) e a Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo (EJMSP), nos dias 7 e 8 de julho de

2022

PROMOÇÃO DE CURSOS,
SEMINÁRIOS, PALESTRAS,
WORKSHOPS E EXPOSIÇÕES
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2022, no auditório do TJMSP. O evento trouxe as temáticas relacionadas ao Direito dos

Conflitos Armados, Direito Humanitário e Direito Militar, com enfoque nos crimes de guerra

praticados durante a guerra na Ucrânia. 

Também foi divulgado pela Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo (EJMSP) o Fórum

sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe, promovido pelo

TJBA em março de 2022. O evento visou a estabelecer melhor entendimento e cooperação

internacional para a execução de políticas integradas que possibilitem reduzir o custo social,

econômico e humano da desigualdade, do crime e da violência, a partir de uma visão com

foco na ciência, na tecnologia, na inovação e nas oportunidades criadas pela educação, pelo

esporte, pelo lazer e pelo crescimento econômico. 

A EJMSP também disponibilizou em 2021 em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

palestra sobre “Acessibilidade e Inclusão”, em atenção às Resoluções CNJ nº 401/2021 e nº

351/2020. 

Em junho de 2022, o TJMSP recebeu a exposição de arte internacional Gênese. A mostra

contou com obras dos artistas plásticos Helena Soares, Luiz Quadrio e Peng Wen Yu e buscou

mostrar como a arte pode ajudar as pessoas a refletirem sobre os diversos tipos de

relacionamento. Foram apresentadas obras produzidas em aquarela, tinta acrílica e óleo

sobre tela, em linguagem tradicional e contemporânea, com representações de paisagens

urbanas, retratos e pinturas abstratas.

Escopo: Difundir conhecimento, principalmente relacionado à temática dos Direitos

Humanos, Direito Humanitário e Direito Militar; promover importante espaço de reflexão e

debates sobre a criação de oportunidades e boas práticas de cidadania; avançar com a

igualdade de gênero; conscientizar sobre as dificuldades enfrentadas pelo público com

necessidades especiais; e fomentar a arte e a produção cultural.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em nossa área de

influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.
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Descrição: Por meio da Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo (EJMSP),

o TJMSP celebrou convênios com instituições de ensino para disponibilização de

cursos de graduação, pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento funcional

a todos os magistrados, servidores e colaboradores, civis e militares, e seus

dependentes. Nesse sentido, merece destaque a celebração de Acordo de

Cooperação Acadêmica com a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia (UNICORP). A partir daí, os cursos da UNICORP passaram a ser

disponibilizados para a EJMSP e franqueados aos magistrados e servidores do

TJMSP e demais interessados. Dentre os conteúdos ofertados merecem destaque

o “Curso de Administração Judicial Aplicada” e “Introdução à Lei Geral de

Proteção de Dados”. Por fim, importante ressaltar que a EJMSP celebrou

convênio com as instituições de ensino UNIFAI, FADISA, UNYLEIA, FMU, EPM e

UNISANTA, as quais fornecem descontos na mensalidade dos cursos de

graduação e pós-graduação para funcionários do TJMSP e seus familiares. 

Escopo: Promover a capacitação do quadro funcional do TJMSP e incentivar a

cooperação acadêmica e científica entre as instituições de ensino e a EJMSP.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.

REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM
UNIVERSIDADES, ORGANIZAÇÕES
EDUCACIONAIS E ESCOLAS DE
GOVERNO

27



EIXO DO
TRABALHO
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Descrição: O TJMSP, por meio da Portaria nº 350/2021–AssPres, criou o Comitê de

Incentivo à Participação Institucional Feminina, o qual, em vista da Política

Nacional atinente ao tema, labora para assegurar a igualdade de gênero no

ambiente institucional, propondo diretrizes e mecanismos que orientem e

incentivem a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento,

em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais.

Escopo: Reduzir as desigualdades de gênero e promover políticas públicas que

acentuem a participação feminina no âmbito do TJMSP. 

Princípio:
6. Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego.

CRIAÇÃO DO COMITÊ DE
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
INSTITUCIONAL FEMININA

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO
ASSÉDIO MORAL E DO ASSÉDIO
SEXUAL E DIVULGAÇÃO DE SIMPÓSIO
SOBRE O TEMA
Descrição: O TJMSP, por meio do Provimento nº 86/2021–AssPres, instituiu o

Comitê 
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Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, o

qual tem atuado na prevenção e no combate ao assédio e à discriminação dentro

do Tribunal, com apoio a vítimas, encaminhamento de denúncias para órgãos

sancionadores e promoção de políticas de prevenção como a conscientização do

seu público interno. A construção para enfrentar e prevenir o assédio moral e

sexual e a discriminação dentro do Judiciário partiu do reconhecimento de que

este deve não apenas atuar no resgate dos ideais de justiça no âmbito externo,

mas também dentro de sua própria estrutura interna. A inserção dessas temáticas

na agenda de políticas judiciárias representa, portanto, um avanço que objetiva

assegurar a saúde de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Poder Judiciário. 

A EJMSP divulgou o Simpósio sobre Políticas de Prevenção e Enfrentamento ao

Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação realizado em novembro de 2022

pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça

Militar da União (ENAJUM) e veiculado em seu canal no YouTube.

Escopo: Prevenir a prática de assédio moral, sexual e qualquer forma de

discriminação no TJMSP. Promover um ambiente de trabalho mais saudável e

agradável a todos os magistrados, servidores e colaboradores.

Princípios:
1. Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em

nossa área de influência.

2. Assegurar a não participação em violações dos direitos humanos.

6. Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego.
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Descrição: Os concursos públicos abertos para o provimento de cargos no TJMSP

cuja comissão examinadora conta, necessariamente, com a participação do

Diretor de Recursos Humanos (art. 6º, caput, da Resolução nº 35/2014-GabPres),

atende à Lei Estadual nº 12.782/2007 (redução da taxa de inscrição a estudantes; a

quem recebe remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou esteja

desempregado). Os concursos públicos também observam o disposto na Lei

Complementar Estadual nº 683/1992, ao reservar percentual de vagas (5%) no

provimento de cargos para pessoas portadoras de necessidades especiais, bem

como observa os termos da Lei Federal nº 12.990/2014 e Resolução CNJ nº

203/2015, ao reservar percentual de vagas (20%) aos candidatos negros. Nesse

sentido, veja-se, por exemplo, o concurso homologado no Diário da Justiça Militar

Eletrônico (DJMe) de 9/11/2021 (Edital nº 001/2019), ainda dentro do prazo de

validade.

Escopo: Além de cumprir a legislação vigente, a medida visa a possibilitar maiores

oportunidades de trabalho para pessoas que se encontram em situação de

vulnerabilidade. Outro fator importante é que a medida permite o crescimento da

instituição, eis que permite uma maior diversificação das pessoas que integram

seu quadro de servidores.

Princípio:
6. Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego.

RESERVA DE PERCENTUAL DE
VAGAS PARA PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS E PARA PESSOAS NEGRAS
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Descrição: A Diretoria de Recursos Humanos do TJMSP fiscaliza a execução do

Contrato nº 283/2018 (Termo Aditivo nº 05), cujo objeto é a prestação de serviços

de agenciamento de estágios, visando a assegurar o cumprimento da Lei Federal

nº 11.788/2008 (que dispõe sobre o estágio de estudantes), de modo que as

condições mínimas para admissão de estagiários seja a de que ele frequente curso

de nível médio e tenha 16 (dezesseis) anos de idade.

Escopo: Promover a inserção controlada de jovens no mercado de trabalho,

afastando a possibilidade de exploração de trabalho infantil no âmbito da JMESP.

Outrossim, a medida visa a apoiar os jovens no aprendizado de práticas de

trabalho sob orientação apropriada, possibilitando-lhes obter sua primeira

experiência em ambiente de trabalho.

Princípio:
5. Erradicar todas as formas de trabalho infantil de nossa cadeia produtiva.

ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS
CONDICIONADOS À FREQUÊNCIA
EM CURSO DE NÍVEL MÉDIO E
IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS 
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Descrição: A Diretoria de Recursos Humanos do TJMSP apoiou, em 14 de fevereiro

de 2023, a realização das eleições para escolha da chapa de representantes dos

servidores na Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São

Paulo (ASSOJURIS), entidade representante dos interesses dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

Escopo: Assegurar a participação de servidores da JMESP na escolha de seus

representantes perante entidades de classe habilitadas na defesa dos interesses

da coletividade e possibilitar aos servidores ter voz própria por meio da

representação nas negociações de melhores condições de trabalho e de

remuneração.

Princípio:
3. Apoiar a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva.

APOIO DO TJMSP PARA A
REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES
NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO (ASSOJURIS)

33



EIXO DO MEIO
AMBIENTE
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Descrição: O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário “é o instrumento

vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de

monitoramento e avaliação de resultados, que permite acompanhar práticas de

sustentabilidade, racionalização e qualidade que objetivem uma melhor eficiência

do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão

sistêmica do órgão” (cf. art. 10 da Resolução CNJ nº 201/2015). O PLS do TJMSP é

documento de caráter normativo e é composto por práticas de sustentabilidade,

inventário socioambiental e plano de ação, monitoramento e fiscalização (arts. 14

e 18, ambos da Resolução CNJ nº 201/2015). O presente plano tem por

metodologia o levantamento dos dados dos bens de consumo e recursos naturais

utilizados nas dependências do TJMSP, seus impactos ambientais (positivos e

negativos), financeiros e sociais, incluindo as práticas de sustentabilidade

empregadas, a metodologia de medição, os métodos de implementação de cada

política bem como as ações de conscientização, sensibilização e capacitação dos

colaboradores. Desta forma, busca gerar parâmetros para que a alta Direção

possa avaliar e mensurar os resultados das ações socioambientais e controle de

seus gastos em relação aos elementos que o integram. Utiliza-se como ponto de

partida a avaliação da situação atual com a coleta dos indicadores e a

identificação de práticas de gestão, racionalização e sustentabilidade. Essa análise

inicial possibilita o estabelecimento de direcionadores para ações futuras,

evidenciando temas que devem ser fomentados por meio da definição de planos

de ações, com metas e responsabilidades. Estruturados os planos de ações, parte-

se para as etapas de acompanhamento, monitoramento de dados, verificação dos

resultados e divulgação.

Escopo: O PLS tem por objetivo o uso sustentável de recursos naturais e bens

públicos, o combate ao desperdício e o consumo consciente de materiais, além de

fomentar a inclusão de práticas relacionadas à tríade sustentabilidade,

racionalização e consumo consciente. O Plano tem ainda as seguintes finalidades

específicas: a) promover o consumo racional e sustentável os recursos naturais,

bens e insumos; b) promover as contratações sustentáveis, de forma

compartilhada com outras instituições; c) incentivar critérios de sustentabilidade

nos 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO
PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL (PLS)
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nos projetos de infraestrutura predial; d) fomentar a sensibilização e capacitação

do corpo funcional e força de trabalho auxiliar para o desenvolvimento de novos

hábitos de consumo, descarte de resíduos e a diminuição de desperdícios; e)

promover o desenvolvimento de ações socioambientais que visem à qualidade de

vida no ambiente de trabalho de forma multidisciplinar e em parceria com as

demais unidades organizacionais; f) minimizar os eventuais impactos ambientais

negativos gerados pelo TJMSP em decorrência de suas atividades, aprimorando as

ações voltadas à gestão de resíduos sólidos, em especial a coleta seletiva e

correta destinação dos demais tipos de resíduos; g) realizar parcerias com outras

instituições públicas, a fim de otimizar a aquisição de bens e serviços; h) promover

ações solidárias junto a cooperativas que atuem na coleta e separação de

materiais recicláveis; i) monitorar e controlar todo o ciclo de vida dos bens

adquiridos pelo TJMSP; j) aperfeiçoar as ações socioambientais já realizadas pelo

TJMSP.

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e

proativa para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO
CONSUMO E DE USO EFICIENTE DE
RECURSOS NATURAIS
Descrição: O TJMSP, por meio de sua Seção Socioambiental e de Acessibilidade,

vem adotando práticas destinadas à gestão sustentável e ao uso eficiente dos

recursos naturais, dentre as quais merecem destaque: a) constante

monitoramento de uso dos recursos de energia elétrica e água, além da

divulgação 
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divulgação de campanhas educativas junto aos seus colaboradores; b) realização

do manejo, acondicionamento, descarte e rastreio de todas as espécies de

resíduos gerados no ambiente institucional (comum, reciclável e perigoso), por

meio de contratação de empresas especializadas para esta finalidade,

devidamente registradas nos órgãos competentes; c) redução substancial da

geração de resíduos com o encaminhamento de todos os resíduos passíveis de

reciclagem a cooperativas de coleta seletiva; d) quando tecnicamente viável,

adoção de critérios de sustentabilidade e/ou compras compartilhadas nas

diversas modalidades de aquisição de bens e serviços, priorizando a aquisição de

produtos nacionais; e) divulgação, por meio de campanhas internas, de

informações relevantes e adaptadas à realidade nacional e institucional sobre o

desenvolvimento de práticas sustentáveis; f) priorização da utilização de

equipamentos com alto índice de eficiência energética e baixa emissão de gases

atmosféricos; g) priorização do consumo de combustíveis renováveis em sua frota

institucional.

Escopo: Tais ações têm o escopo de promover a educação ambiental, reduzir o

consumo de recursos naturais, dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos

e promover a redução do consumo de energia.

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e

proativa para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.
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Descrição: O TJMSP adota, entre outras, as seguintes medidas: a) monitoramento da

emissão de gases atmosféricos decorrentes das atividades institucionais, por meio

da utilização de veículos e equipamentos, reduzindo a utilização de combustíveis

fosseis e priorizando-se a utilização de fontes alternativas ou renováveis de energia;

b) divulgação de ações de sensibilização socioambiental junto aos seus

colaboradores, destacando a importância da correta destinação dos resíduos e de

que forma contribui para o impacto positivo na renda de famílias socialmente

vulneráveis; os impactos positivos na redução do consumo de recursos naturais

(energia elétrica e água potável) e de insumos; e interação e impactos das atividades

laborais com o meio ambiente; c) realização de parcerias com instituições públicas e

privadas para a divulgação e compartilhamento de ações socioambientais; d)

divulgação anual dos resultados ambientais alcançados por intermédio do Relatório

de Desempenho Ambiental de seu Plano de Logística Sustentável (PLS).

Escopo: Obter um maior controle sobre o impacto socioambiental das atividades

institucionais, com a criação de unidade organizacional específica (Seção

Socioambiental e de Acessibilidade), com apoio de comissão multidisciplinar para

esta finalidade, gerando impactos na redução do consumo de recursos naturais e de

insumos, no compartilhamento de boas práticas com outras instituições, na

incorporação coletiva das ações de reciclagem e reaproveitamento de materiais.

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa

para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade

socioambiental.

MEDIDAS DE CONTROLE DE EMISSÃO DE
GASES, CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS
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Descrição: A Rede SustentAção-SP é uma rede colaborativa de instituições que visa a

aperfeiçoar suas práticas de sustentabilidade, implementar programas e ações

interinstitucionais de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade econômica,

observando diretrizes de gestão e sustentabilidade vigentes para os Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses objetivos serão buscados por meio de

projetos conjuntos, troca de experiências entre as instituições, desenvolvimento de

pesquisas e grupos de trabalho, realização de simpósios, seminários, congressos,

eventos e atividades correlatas. As áreas de sustentabilidade de cada instituição que

integra a Rede vêm realizando reuniões mensais, trocando experiências e difundindo

boas práticas sustentáveis. Estão planejadas visitas mútuas entre os órgãos

participantes para conhecerem as atividades uns dos outros, seus projetos e ações.

Também integram a Rede: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Advocacia

Geral da União (SAD/SP/AGU), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC),

Associação Paulista de Municípios (APM), Justiça Federal de Primeiro Grau em São

Paulo (JFSP), Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo

(IFSP), Fundação Universidade Federal de São Carlos e Tribunal Regional Eleitoral do

Estado de São Paulo (TRE-SP). 

Escopo: A Rede SustentAção-SP objetiva conjugar esforços para aperfeiçoar as

práticas de sustentabilidade entre os órgãos e entidades envolvidas, com vistas à

implementação de programas e ações interinstitucionais de responsabilidade

socioambiental, sustentabilidade econômica e observância das diretrizes de gestão e

sustentabilidade vigentes para cada poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário).

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa

para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade

socioambiental.

PARTICIPAÇÃO DO TJMSP NA REDE
SUSTENTAÇÃO-SP 
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Descrição: A EJMSP divulgou ao público interno do TJMSP o curso Desafios do

Licenciamento Ambiental para o século XXI: o papel do Judiciário. Promovido pelo

Superior Tribunal de Justiça (STJ), o curso, voltado para operadores do Direito, foi

realizado online em outubro de 2022 e transmitido pelo canal do STJ no YouTube.

Escopo: Fomentar a educação ambiental e capacitar o quadro funcional do

TJMSP. Além disso, estimular uma reflexão prática sobre os impactos ambientais e

os recentes desastres naturais relacionados à presença humana, além de discutir

como o Poder Público atua em questões relacionadas aos licenciamentos

ambientais.

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e

proativa para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.

Princípios:
7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e

proativa para os desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental.

PROMOÇÃO DO CURSO DESAFIOS
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PARA O SÉCULO XXI: O PAPEL DO
JUDICIÁRIO
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EIXO DE
COMBATE À
CORRUPÇÃO
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Descrição: O Manual de Gestão de Riscos do TJMSP possui orientações para a

condução das etapas do processo de gerenciamento de riscos, baseado nas

melhores práticas adotadas no âmbito da Administração Pública, especialmente

as promovidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da

União (CGU). 

Escopo: Estabelecer uma diretriz clara e padronizada para a identificação,

avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, de modo a garantir que a gestão

de riscos de cada unidade seja compatível entre si e com a gestão de riscos da

instituição como um todo. Com a implantação da gestão de riscos, pretende-se

identificar as vulnerabilidades nos processos organizacionais e realizar o

tratamento adequado dessas fragilidades. No contexto do programa de

integridade, almeja-se a identificação e tratamento dos riscos de integridade, que

são aqueles relacionados às práticas de atos de corrupção, fraude, conflitos de

interesse, lavagem de dinheiro, entre outros.

Princípio:
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO
MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO
TJMSP 
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Descrição: Em agosto de 2021, atendendo ao Comunicado GP nº 26/2021 do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o TJMSP aderiu ao Programa

Nacional de Prevenção à Corrupção (PNCP). Esse programa é direcionado aos

gestores de organizações públicas e tem como objetivo incentivar a adoção de

medidas de prevenção e combate à corrupção por meio da implementação de

mecanismos de integridade e governança. A adesão ao PNCP implica em

compromisso com um conjunto de diretrizes e boas práticas, visando a prevenir e

combater a corrupção nas atividades da organização. O programa é

operacionalizado por meio da plataforma e-Prevenção, que permite a

autoavaliação da instituição quanto à aderência às boas práticas de transparência

e combate à corrupção recomendadas pela CGU e pelo TCU. Com a adesão ao

PNCP foi obtido, por meio da autoavaliação, um diagnóstico do nível de

suscetibilidade da instituição aos riscos de fraude e corrupção. A partir do

diagnóstico obtido, foi traçado o Plano de Integridade do TJMSP, incorporando as

boas práticas do PNCP.

Escopo: Valorizar e incentivar as organizações públicas do Brasil que se dispõe a

se conhecer para melhorar seus padrões de integridade. É um reconhecimento à

decisão de participar de um processo evolutivo e colaborativo de todo o setor

público brasileiro que visa a reduzir os níveis de corrupção do nosso país a

patamares similares aos de países desenvolvidos.

Princípio:
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

ADESÃO AO PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENÇÃO À
CORRUPÇÃO (PNCP)

43



Descrição: O Plano de Integridade do TJMSP tem o objetivo de incorporar à

instituição as boas práticas do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção e

aprimorar o programa de integridade do Tribunal. O Plano representa a

consolidação dos esforços institucionais para a promoção e fortalecimento da

cultura da boa governança interna, sistematizando ações de controles internos,

gestão de riscos, gestão de pessoal e transparência. Das práticas que são

atendidas pelo Tribunal merecem destaque: a) instituição de código de ética e de

conduta, por meio da Resolução nº 76/2021-AssPres, estabelecendo princípios e

normas de conduta ética, direitos, deveres e vedações, sendo promovidas ações

de divulgação e conscientização; b) promoção da cultura da transparência e

divulgação proativa de informações, especialmente por meio da tecnologia; c)

realização de ações de conscientização sobre a transparência e a natureza pública

de suas informações, disponibilização das principais informações na internet,

publicando, inclusive, padrão remuneratório dos cargos e funções, e os valores

das diárias; d) possibilidade de acompanhamento da implementação da Lei de

Acesso à Informação por meio da publicação, no site institucional, dos seguintes

itens: pedidos de acesso à informação e suas respostas, preservando a identidade

do solicitante; perguntas e respostas frequentes no Serviço de Informações ao

Cidadão (SIC); relatório estatístico mensal de pedidos de informação; e relatório

anual de cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI); e) implementação de

canal de denúncias, com divulgação permanentemente no site e disponibilizando

diversos canais para oferecer denúncia; f) capacitação periódica do responsável

pela recepção de denúncias, bem como monitoramento do canal com

identificação do número e dos tipos de denúncias, e o resultado delas; g)

estabelecimento de procedimento de análise de admissibilidade das denúncias

recebidas, por meio de capacitação periódica de pessoal e estruturação de

formulário, orientando o denunciante a reportar as informações mais

importantes; além disso, é oferecida a oportunidade de informar seus contatos

para maiores esclarecimentos sobre a denúncia; h) existência de setores

designados para funções ligadas à estrutura de integridade: auditoria interna

(Coordenadoria de Integridade e Auditoria – CIA), atividades de correição (Pleno,

Presidência e Corregedoria Geral, conforme Regimento Interno), atividades de

ouvidoria (Ouvidoria e Seção de Apoio à Ouvidoria - SAO) e verificação do

cumprimento das obrigações de transparência pública (transparência ativa –

Assessoria de Imprensa e Comunicação – AIC / transparência passiva – Ouvidoria

e 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE
INTEGRIDADE DO TJMSP
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e Seção de Apoio à Ouvidoria - SAO); i) regulamentação interna da Lei de Acesso à

Informação, normatizando o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão

(SIC) através da Resolução nº 60/2019–AssPres. O ato normativo e o nome da

autoridade responsável pela implementação da Lei de Acesso à Informação são

divulgados no sítio do Tribunal; os critérios para classificação de informações

sigilosas são os estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ

nº 215/2015); j) promoção da cultura de prestação de contas e responsabilidade,

através da divulgação de informações atualizadas sobre a gestão no site

institucional (objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados alcançados);

divulgação de dados relativos à gestão patrimonial, processos de contratação e

contratos firmados, execução orçamentária, financeira e recursos humanos,

sendo inclusive divulgado o conteúdo das prestações de contas.

Escopo: O Plano de Integridade do TJMSP tem o objetivo de definir e monitorar a

execução de ações específicas, destinadas à promoção de valores como

integridade, ética e transparência. Esses elementos possibilitam não só a melhoria

no ambiente organizacional, mas também o aperfeiçoamento na gestão dos

recursos públicos. O Plano estabelece diretrizes e ações que tornam o

cumprimento das normas e procedimentos parte da cultura e da rotina

organizacional, prevenindo e combatendo atos impróprios além de fortalecer a

estrutura de governança interna.

Princípio:
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.
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Descrição: O TJMSP divulgou, para o seu público interno, vídeos e cartilhas sobre

o Programa de Integridade da Instituição e sobre o Código de Ética. Dentre os

temas abordados estão os mecanismos de integridade e ética, introdução ao

Código de Ética, público-alvo e princípios, direitos, deveres e vedações. Já os

vídeos informativos sobre o combate à fraude e corrupção, baseados no

Referencial de Combate à Fraude e Corrupção elaborado pelo Tribunal de Contas

da União (TCU), abordaram temas como os conceitos de fraude e corrupção e os

mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. 

Escopo: Conscientizar os servidores de seus deveres funcionais e prevenir a

prática de atos de improbidade administrativa. Conscientizar sobre as condutas

consideradas fraude ou corrupção e os seus impactos na instituição e na

sociedade, bem como apresentar os mecanismos de prevenção, gestão da ética e

integridade, transparência e accountability. 

Princípio:
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DO
CÓDIGO DE ÉTICA DO TJMSP, DO
PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA
INSTITUIÇÃO E DA TEMÁTICA RELATIVA
AO COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO
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Descrição: O programa decorre do Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica nº

03/2022, formalizado entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas

do Brasil (ATRICON), o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), o

Instituto Rui Barbosa (IRB), o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de

Contas (CNPTC) e diversos Tribunais de Contas, e tem por base a versão

atualizada da Resolução nº 09/2018 da ATRICON. O TJMSP obteve um índice de

transparência de 81,47%, superando a média do estado de São Paulo (74,33%) e a

média nacional (67,56%), as quais resultam das respostas de entidades públicas

de todos os poderes e esferas administrativas.

Escopo: Promover e incentivar a cultura da transparência e integridade dentro do

funcionalismo público.

Princípio:
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o

suborno.

APOIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO NA
AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA
ATIVA DO PORTAL DO TJMSP, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL
DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
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Agir local e pensar global. Ao alinhar suas práticas de governança e gestão à

Agenda 2030 criada pela ONU, o TJMSP oferece sua contribuição ao Poder

Judiciário brasileiro para a implantação e difusão de valores fundamentais e

internacionalmente aceitos e, consequentemente, ao Brasil e ao mundo para

vencer os desafios da humanidade contemporânea.

Ainda que tenha muito a amadurecer na nossa jornada em sustentabilidade, ao

trilhar o caminho certo, integrando os ODS ao seu Plano Estratégico, o TJMSP,

mantendo-se aderente à Rede Brasil do Pacto Global, busca manter resultados

representativos em tal seara e fortalecer a credibilidade e a confiança,

comunicando os progressos mensuráveis em direção às metas.

As decisões sobre o futuro precisam abordar os fatores ambientais, sociais e de

governança de forma holística e ir além, criando valor para toda a sociedade.

Alavancar o potencial dos players como agentes de transformação e gerar

impacto mensurável em um ambiente neutro e dinâmico são medidas vitais para

abordar de forma ampla questões complexas, policêntricas e urgentes

relacionadas à sustentabilidade e para criar um futuro melhor para todos.

A ambição pela concretização dos princípios do Pacto Global e pelos ODS ajuda-

nos no estabelecimento de metas próprias claras, ousadas, transversais, baseadas

na ciência, para avançarmos de forma efetiva no tema. 

Logo, a adesão de cada organização ou instituição, independentemente do

tamanho, setor ou localização geográfica, à maior iniciativa de sustentabilidade

corporativa do mundo, contribui para o atingimento de metas específicas

buscando escala ambiciosa. Também a aplicação das melhores práticas, com

iniciativas inovadoras ou compartilhadas, revela-se imprescindível para,

trabalhando juntos de forma assertiva e criativa em direção aos ODS, atingirmos

os resultados almejados

CONCLUSÃO
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